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Τι σημαίνει αντιμικροβιακό θερμόμε-
τρο; Ποια η σημασία του για το κοινό; 
Το καινοτόμο αντιμικροβιακό θερμό-
μετρο Alfacheck Antimicrobial ΑΤ400 
της KARABINIS MEDICAL SA, είναι το 
πρώτο θερμόμετρο με την εφαρμο-
γή κράματος αντιμικροβιακού χαλκού 
Cu+ παγκοσμίως. Μέσω της πατενταρι-
σμένης τεχνολογικής εφαρμογής του, 
στοχεύει στη δημιουργία συνθηκών 
ασφαλούς θερμομέτρησης όχι μόνο για 
την οικογένεια, αλλά και για τη συνο-
λική «αλυσίδα της υγείας» (γιατρούς 
- νοσηλευτές - ασθενείς). Η δράση του 
αντιμικροβιακού χαλκού που επικαλύ-
πτει το άκρο (μύτη) και το κάλυμμα της 
μπαταρίας του θερμομέτρου, σκοτώνει 
μεγάλο αριθμό παθογόνων μικροβίων 
μειώνοντας δραστικά την μικροβιακή 
χλωρίδα στις επικαλυμμένες περιοχές 
και προκαλεί σημαντική μείωση παθο-
γόνων μικροβίων στο υπόλοιπο σώμα 
του θερμομέτρου. Το αποτέλεσμα της 
συνεχούς και διαρκούς αντιμικροβια-
κής του δράσης είναι η μείωση της δια-
σποράς των παθογόνων μικροβίων και η 
παροχή υψηλής ασφάλειας και προστα-
σίας στον χρήστη.

Πως προέκυψε η ιδέα; Και πως ένα ελ-
ληνικό εργαστήριο προηγήθηκε των 
μεγάλων πολυεθνικών; 
Η αφορμή δόθηκε όταν το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού με κάλεσε 
προσωπικά στο think tank που οργάνω-

σε για να διερευνηθούν εφαρμογές του 
αντιμικροβιακού χαλκού σε προϊόντα 
υγείας. Σκέφτηκα λοιπόν τη δημιουρ-
γία ενός αντιμικροβιακού θερμόμετρου 
που θα μπορεί να περιορίσει την εξά-
πλωση παθογόνων μικροβίων και κατά 
συνέπεια να συμβάλει στη διαφύλαξη 
της υγείας. Η υλοποίηση στηρίχτηκε σε 
μια σειρά από επιστημονικές έρευνες, 
πειράματα και κλινικές μελέτες ώστε 
να μετατραπεί η αρχική ιδέα σε πραγ-
ματικό προϊόν υγείας. 
Όλα αυτά τα χρόνια υποστηρίζω έμπρα-
κτα μέσα από το έργο μας ότι η καινοτο-
μία και η μοναδικότητα θα μπορέσει να 
μας δώσει το εφαλτήριο για νέες αγορές 
και για περαιτέρω ανάπτυξη πάντα με 
κύριο γνώμονα τον ίδιο τον άνθρωπο και 
την αξία της ανθρώπινη ζωής. Αυτός εί-
ναι και ο λόγος που δημιουργήσαμε προ 
δεκαετίας εξειδικευμένο Τμήμα Έρευ-
νας & Ανάπτυξης με κύριο στόχο μας 
να έχουμε ανεξαρτησία στη δημιουργία 
προϊόντων και υπηρεσιών υγείας. Στην 
περίπτωση λοιπόν του αντιμικροβιακού 
θερμομέτρου κινηθήκαμε άμεσα, οργα-
νωμένα και με την κατάλληλη επιστη-
μονική ομάδα και κατοχυρώσαμε την 
πατέντα παγκοσμίως ώστε να προηγη-
θούμε έναντι των άλλων εταιρειών ακό-
μα και των μεγάλων πολυεθνικών. 

Το θερμόμετρο θα πωληθεί στην παγκό-
σμια αγορά; 
Σκοπεύουμε να το προωθήσουμε παγκο-

σμίως. Είμαστε πολύ κοντά σε συμφω-
νία τόσο με Ευρωπαϊκές αγορές, αλλά 
και αγορές της Λατινικής Αμερικής και 
της Ασίας ήδη. Όπως καταλαβαίνετε, 
ένα τόσο καινοτόμο προϊόν με χρηστική 
και ουσιώδη αξία μπορεί να προωθηθεί 
σε όλες τις χώρες σύμφωνα πάντα με το 
κατάλληλο επιχειρηματικό σχέδιο και 
φυσικά μέσω αξιόπιστων συνεργασιών.

Η τελευταία διετία λόγω της οικονομι-
κής κρίσης επηρέασε οικονομικά όλες 
τις εταιρείες σε όλους τους κλάδους. 
Εσείς πως αντιμετωπίζεται σαν εταιρεία 
όλη αυτή την κατάσταση η οποία συνε-
χίζεται και βέβαια ακόμα.
Εμείς απαντάμε στην κρίση με επεν-
δύσεις και σκληρή δουλειά. Με απλά 
λόγια πάμε κόντρα στο ρεύμα. Στελε-
χωνόμαστε συνεχώς και αναπτύσσουμε 
την εταιρεία τόσο στην Ελλάδα όσο και 
στο εξωτερικό, δημιουργώντας καινοτό-
μα προϊόντα και υπηρεσίες καθιστώντας 
την εταιρεία χρηστική και αναγκαία στο 
σύνολο της αγοράς υγείας.

Γνωρίζουμε ότι το ΕΚΑΠΤΥ είναι ένας 
οργανισμός πιστοποίησης Συστημάτων 
Ποιότητας. Πόσο χρόνο κρατάει η διαδι-
κασία ελέγχου ενός προϊόντος μέχρι να 
βγει στην αγορά . 
Το ΕΚΑΠΤΥ είναι θυγατρική του ΕΟΦ, 
εποπτεύεται από τον ΕΟΦ και δραστη-
ριοποιείται στο χώρο της υγείας, με 
ιδιαίτερη έμφαση στην ποιότητα και 
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την ιατρική τεχνολογία. Μεταξύ άλλων 
αρμοδιοτήτων του είναι και Κοινοποιη-
μένος Οργανισμός για τα ιατροτεχνολο-
γικά προϊόντα, σύμφωνα με την Οδηγία 
93/42/ΕΟΚ. 
Η γραμμή παραγωγής του αντιμικροβι-
ακού θερμομέτρου μας, πιστοποιήθη-
κε από τον συγκεκριμένο οργανισμό, ο 
οποίος μετέβει στο εργοστάσιο παραγω-
γής και κατόπιν επιθεώρησης, πιστοποί-
ησε το προϊόν και εξέδωσε το σχετικό 
πιστοποιητικό CE. Η διαδικασία υλοποί-
ησης του προϊόντος, δηλαδή από την  
ανάπτυξη του προϊόντος μηχανολογικά 
μέχρι την πρώτη παραγωγή, διήρκησε 
περίπου 3 χρόνια. 

Ποια είναι τα σχέδια της εταιρίας σας 
για το μέλλον; 
Τα επιχειρηματικά μας σχέδια αφορούν 
τόσο την ελληνική αγορά όσο και την 
παγκόσμια αγορά υγείας. Όπως προα-
νέφερα, η εταιρεία θα εξακολουθήσει 
να επενδύει στην καινοτομία σε όλους 
τους τομείς ενασχόλησής της, με στόχο 
να εδραιώσει την θέση της στην παγκό-
σμια αγορά. 
Φυσικά πάντα με γνώμονα τη βελτίωση 
της ποιότητάς ζωής των ανθρώπων. Εί-
μαστε εταιρεία υγείας και οφείλουμε 
σε κάθε μας δραστηριότητα να υπηρε-
τούμε με αξιοπιστία και ασφάλεια αυτόν 
τον κλάδο και όσους εντάσσονται σε αυ-
τόν, ασθενή, γιατρό, φαρμακοποιό και 
νοσηλευτικά ιδρύματα. 
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